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JUNY 2018

Èxit
d'assistència
a la tercera edició
d’Una Tona de Màgia
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Ajuntament: 93 887 02 01
Policia Local de Tona: Ext. 352/ 639 39 41 01
Serveis Socials: 93 812 54 45
Servei d’Ocupació
(hores convingudes): 93 812 54 45
Servei per empreses i emprenedors:
(hores convingudes): 93 812 54 45
Jutjat de Pau: Ext. 122

Horaris d’estiu d’atenció
ciutadana de l’Ajuntament

Urbanisme i Manteniment: Ext. 146

De dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

Ludoteca: 93 812 42 38

Punt Jove (Espai Jove): 93 812 42 38
Aula Oberta (Centre de Formació d'Adults)
93 887 07 61

CAP TONA - Atenció al públic
Cada dia, de 8 a 21h: tel. 93 887 11 62 (CAP)

Escola Era de Dalt: 93 887 09 01

Nits de 21 a 8h: telefoneu al 061

Institut Tona: 93 812 49 47
Escola Vedruna: 93 812 47 62

Podeu demanar hora de visita pel vostre metge,
pediatre i/o infermera a: www.gencat.cat/ics/usuaris
o al telèfon de santitat respon (24 hores) tel. 902 111 444

Col.legi PIVE: 93 887 00 20
Escola Bressol Pa amb Xocolata: 93 812 58 48
Escola d’Hostaleria d’Osona: 93 887 08 54
Escola de Música: 93 887 02 01 / Ext. 430

METGE DE FAMÍLIA
DRA. CALONGE
DL

DRA. EPELDE

DRA. BLAZQUEZ

DRA. AUSIÓ

DRA. RIFÀ

14 a 19,20 h

8 a 15 h

8 a 15 h

14 a 21 h

9 a 15 h

8 a 15 h

14 a 21 h

8 a 15 h

8 a 15 h

8 a 15 h

9 a 15 h

8 a 15 h

14 a 19,20 h

DC

9 a 15 h

8 a 15 h

14 a 21 h

8 a 15 h

DJ

9 a 15 h

8 a 15 h

14 a 21 h

8 a 15 h

8 a 15 h

DV

9 a 15 h

8 a 15 h

8 a 15 h

8 a 15 h

8 a 15 h

ODONTÒLEG

INFERMERES

Museu Camp de les Lloses: 93 812 52 34
Mancomunitat La Plana: 93 812 41 67

8 a 15 h

Mancomunitat (Serveis funeraris): 608 498 349

INF. PEDIATRIA

AUXILIAR

Casal d’Avis: 93 887 08 12
Habitatges de serveis: 93 887 02 01 / Ext. 201 o
el mòbil 618 299 222

M. PARET

M. PALOU

M.SEGALÈS

N.MONTERO

M. GOLF

14 a 21 h

14 a 21 h

8 a 15 h

8 a 15 h

9 a 13 h

8 a 15 h

8 a 15 h

9 a 13 h

8 a 15 h

14 a 21 h

8 a 15 h

8 a 15 h

14 a 21 h

14 a 21 h

8 a 15 h

Residència Prudenci: 93 887 00 75

9 a 15 h

8 a 15 h

8 a 15 h

Ambulàncies: 061

15 a 19 h

8 a 15 h

8 a 15 h

14 a 21 h

8 a 15 h

9 a 13 h

8 a 15 h

8 a 15 h

8 a 15 h

14 a 21 h

8 a 15 h

14 a 21 h

8 a 15 h

8 a 15 h

8 a 15 h

8 a 15 h

9 a 13 h

8 a 15 h
14 a 21 h

E.CUNILL

DC
DJ

9 a 15 h

Foment d'Esports: 93 887 07 01

M.GES

DM

DV

Pavelló d'Esports: 93 887 18 44

DR. ADMETLLA

14 a 19,20 h

DL

Biblioteca Municipal: 93 887 13 95

DRA. CABANAS

DM

DR. PIÑOL

PEDIATRA

LLEVADORA

T. SOCIAL

A.TUDELA

M.CLOPÉS

8 a 15 h

CAP Tona: 93 887 11 62

PEDIATRES DE REFORÇ
E. SELLARÈS

Urgències (bombers, metges i mossos): 112

A. COSTA

14 a 18 h

DL
DM

14 a 21 h

8 a 15 h

DC

8 a 15 h

8 a 15 h

DJ

8 a 21 h

8 a 15 h

DV

8 a 15 h

Residència Prat: 93 887 00 18

Creu Roja: 93 889 55 55
Farmàcia Buxaderas: 93 887 02 38
Farmàcia Vilella: 93 887 01 69

12 a 14 h

Farmàcia Bofill: 93 887 70 95
Agrupació Defensa Forestal: 93 812 70 54
(Fontfreda)

OBRIM LA
PISCINA MUNICPAL!
25 JUNY

Bombers: 93 885 10 80 / 93 886 25 25
Mossos d’Esquadra: 93 881 57 00
Correus: 93 812 49 66
Sorea ( Servei d’aigües): 93 812 44 75
Servei 24h: 902 250 370
Atenció al client: 902 250 070
Parròquia de Sant Andreu: 93 812 40 77

Vine cada dia
a la piscina
d’11 a 20 hores.
Per més informació sobre
preus, abonaments...
Adreça't a l'Oficina d'Atenció al
Ciutadà de dilluns a divendres
de 9 a 14 hores.

CURSETS
NATACIÓ 2018
DEL 25 DE JUNY
AL 20 DE JULIOL
Preus:

66€ (menors de 18 anys)
100€ (per als adults)
Inscripcions de l’1 al 23 de juny
al pavelló municipal.

TAXIS:
Carles:
695 709 049
Roger Mas:
619 979 661
Roqueta Rent a Car S.L:
639 339 495
(Vehicle adaptat)

Salutació

Regidories

Estem al
vostre servei!
Josep Salom i Ges
Alcalde
Comunicació, Hisenda, Urbanisme
i Règim Intern
Telèfon: 693 238 057
a/e: salomgj@tona.cat
Jordi Vilamala i Romeu
Primer tinent d'alcalde
Delegació: Medi Ambient,
Pagesia i Seguretat Ciutadana
Telèfon: 608 226 236
a/e: vilamalarj@tona.cat
Maria del Mar Cuxart i Ainaud
Segona tinenta d'alcalde
Delegació: Benestar Social,
Sanitat i Ensenyament
Telèfon: 626 882 212
a/e: cuxartam@diba.cat
Miquel Espona i Auferil
Quart tinent d'alcalde
Delegació: Esports
Telèfon: 608 226 239
a/e: esponaam@tona.cat
M. Lourdes Boneu i Valor
Delegació: Cultura i Festes
Telèfon: 608 226 235
a/e: boneuvml@tona.cat
Sebastià Bruch i Buxaderas
Delegació: Manteniment Urbà
i Serveis Municipals
Telèfon: 608 226 161
a/e: bruchbs@tona.cat
Marc Poveda i Mayans
Delegació: Infància i Joventut
Telèfon: 608 389 218
a/e: povedamm@tona.cat
Marta Faura i Carreras
Delegació: Coordinació Regulació
Orgànica Municipal
a/e: fauracm@tona.cat
Pere Senyé i Sala
Delegació: Promoció Econòmica,
Comerç i Turisme
Telèfon: 659 571 588
a/e: senyesp@tona.cat
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A PROPÒSIT DE L’ESPORT
Amigues i amics tonencs,
Avui dia, ningú posa en dubte la importància de l’esport
en tots els àmbits, però especialment a l’àmbit local, per
motius molt diversos però igualment destacables:
> Ajuda a millorar l’estat de salut física i mental de les
persones que en practiquen, pels beneficis que comporta l’activitat física. Ja ho deien els romans: “mens sana in
corpore sano!”
> És un element cohesionador. L’esport ajuda a fer poble. Contribueix a
vincular emocionalment la ciutadania d’una comunitat i genera sentiment
de pertinença.
> A través de l’esport es pot dur a terme una tasca d’integració social amb
persones de col·lectius especials o provinents de cultures molts diverses.
> És una eina formativa. L’esport és un gran transmissor d’hàbits i de valors, i,
per tant, de formació integral de persones. L’esport ajuda a transformar la
societat i a formar ciutadans del futur.
> Promoció del municipi. L’organització d’esdeveniments esportius, per
exemple, contribueix a donar a conèixer el poble, a donar-li notorietat, a
portar visitants i, en definitiva, ens situa en el mapa i ens posa el focus a sobre.
> L’esport s’ha anat convertint, cada vegada més, en generador d’activitat
econòmica. Com que és molt transversal, estableix sinergies amb el turisme, el
comerç, la restauració, l’oci, les noves tecnologies, etc. Això fa que sigui creador
d’ocupació i que ens aporti nínxols de mercat nous i amb molt de futur.
Tot això ho sabem molt bé a Tona. Per això els darrers anys hem fet una
aposta tan gran per l’esport, per tenir unes bones instal·lacions, per ajudar els
clubs i associacions, i per impulsar l’esport base. I tot això dóna com a resultat
que tenim un teixit associatiu en esports molt remarcable; que a Tona es
poden practicar cap a 25 esports diferents de forma regulada; que som, en
molts casos, referents a la comarca i més enllà...
I tot això també fa que, de tant en tant, com ara fa pocs dies, tinguem alegries
tan grans com l’ascens a Primera Catalana dels primers equips del futbol i del
bàsquet, que van aconseguir aquesta gesta de manera molt treballada, molt
disputada i, sobretot, amb un comportament esportiu i exemplar, tant dins
com fora del terreny de joc. No puc amagar el sentiment d’orgull pel que s’ha
aconseguit, i de satisfacció per la manera com s’hi ha arribat i com s’ha treballat al llarg de tota la temporada. L’enhorabona a tots els components:
jugadors, entrenadors, directius, famílies, etc., de la Unió Esportiva Tona i del
Club de Bàsquet Tona. Gràcies per portar-nos a Primera, per fer-nos gaudir
del bon esport, per deixar el nom de Tona tan amunt, i ara a continuar treballant per assolir nous reptes! Sou molts grans!!!
Tona Amunt amb l’esport!!!

Josep Salom i Ges / Alcalde

Si voleu rebre informació sobre els actes i les activitats que tenen
lloc a Tona, envieu un missatge al correu: comunicacio@tona.cat,
i cada setmana rebreu puntualment tota la informació.
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Cultura

Regidora delegada: Lourdes Boneu

Èxit d'assistència
a la tercera edició
d’Una Tona de Màgia
El festival ha crescut i enfila
camí per convertir-se en un esdeveniment
de referència en el món de la màgia
Artistes i organitzadors
en fan una valoració molt positiva.

Tona es va convertir en la seu de la
màgia per uns dies. L'edició d'aquest
any ha tingut molta varietat de
programació i per a tots els públics,
amb una aposta clara per la qualitat
dels espectacles i també, per poder
ensenyar diferents maneres d'executar
aquest art.
El tercer Festival Internacional de
Màgia de Tona ha consolidat les
apostes que es van iniciar a l’edició
passada com la Gala Internacional de
Màgia de Prop, l'Aparador de Mags i
l'exposició de màgia d'en Joan Ballana,
que han continuat tenint molt bona
rebuda del públic assistent.
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Cultura

Regidora delegada: Lourdes Boneu

Les novetats de l'edició d'enguany,
també han estat un èxit. L'aposta
decidida per obrir un passi de la Gala
Internacional de dissabte en sessió de
tarda ha permès que unes 1.000
persones poguessin veure les actuacions de mags reconeguts en l'àmbit
nacional i internacional.
Una Tona de Màgia acomiada la seva
tercera edició amb un èxit rotund de
participació, malgrat la previsió de mal
temps que hi havia pel cap de setmana.
En aquesta edició, el festival ha crescut
i enfila camí per convertir-se en un
esdeveniment de referència d’àmbit
nacional en el món de la màgia.

PUBLICITAT
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Cultura

Regidora delegada: Lourdes Boneu

76è Aplec
de la Rosa
a Lurdes i al Castell
Aquí teniu un petit resum en imatges de
la 76a edició de l’Aplec que ha comptat
amb el Mlt. Hble. Sr. Carles Puigdemont
en la figura del cridaner.
L’edició d’enguany ha estat molt participada i, malgrat les pèssimes prediccions
meteorològiques, la gran majoria d’actes
previstos no es van veure afectats.

PUBLICITAT

07

Infància i Joventut

Regidor delegat: Marc Poveda Mayans

El Consell
d’Infants
de Tona
El Consell dels Infants som un òrgan de
participació format per nens i nenes de
5è i 6è de les escoles de Tona. És un
espai per a què els infants puguin
parlar i donar la seva opinió, consultar-los i fer-los partícips del poble.
Aquest projecte pretén donar un
protagonisme els infants i aconseguir
que les actuacions que es facin a Tona
tinguin el baròmetre de les seves
necessitats.
El Consell d’infants aquest any farà
una proposta de camins escolars
perquè els infants de Tona puguin
arribar de forma segura i autònoma a
les seves escoles.

PUBLICITAT

ARA QUE JA
S’ACABA EL CURS!
APROFITA PER
TREURE’T EL CARNET
...AMB ELS NOSTRES
CURSOS INTENSIUS!
TREU-TE LA TEÒRICA
AL TEU AIRE!
c/ Raval, 2 - 08551 Tona
T. 938 124 539 - M. 619 162 269
autoescolatona@gmail.com

VINE I INFORMA’T

Tria els nostres INTENSIUS
de matí o tarda o ON-LINE
des d’on vulguis
i les 24 hores del dia.

Construcció de jardins
Servei de manteniment
Instal.lacions de reg
Disseny i altres serveis

T. 93 812 54 94
M. 607 27 53 76
info@rusticjardi.net

www.rusticjardi.net

OFICINA:

Claudi Pagès Codina
claudi.pages@agentes.fiatc.es

c/ Travessia, 4
08551Tona
Tel. 93 887 01 81
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Infància i Joventut

Regidor delegat: Marc Poveda Mayans

Festa de la Família:
Tastet de fotografia

Punt Jove

Malgrat la pluja d’aquest més de maig, hem pogut participar
en les diferents activitats proposades en la Festa de la Família al llarg de la setmana.

Jornades de participació Festa Major d’estiu 2018
Des de la Regidoria de Joventut es va proposar les jornades
de participació pels joves del municipi per parlar de la Festa
Major d’enguany. Un total d’11 joves d’entre 18 i 26 anys, van
fer arribar les seves propostes per a assegurar una Festa
Major del més lúdica i festiva possible!
La jornada es va iniciar amb la presentació per part del
Regidor d’Infància i Joventut, Marc Poveda, i amb l’exposició
de Joan Casas com a tècnic de Joventut, del retorn de les
jornades de participació del 2017. Finalment els joves varen
fer arribar un total de 29 propostes que s’estudiaran per
incloure-les en el marc de la Festa.
Jornades d’orientació i formació acadèmica:
Càpsula 2018
Més de 1100 joves
participen a les jornades Càpsula organitzades pel Consell Comarcal d’Osona. Els passats
18,19 i 20 d’abril va
tenir lloc a Vic la quarta
edició de Càpsula, unes
jornades d’orientació
acadèmica i professional organitzades pel
Consell
Comarcal
d’Osona, les regidories de Joventut dels ajuntaments i altres
ens de la comarca.
Aquesta edició va acollir a un total de 1150 alumnes de quart
d’ESO de 28 centres d’Educació Secundària Obligatòria de la
comarca. L’escola Vedruna de Tona i l’institut de Tona van ser
els centres educatius que varen representar el municipi.
Les jornades Càpsula van seguir amb una mostra de l’oferta
formativa post obligatòria de la comarca. A través de
sessions explicatives sobre els Programes de Formació i
Inserció (PFI), xerrades transversals d’autoconeixement i
motivació, xerrades relacionades amb al treball de recerca i
xerrades informatives de batxillerat i dels cicles formatius de
grau mitjà de la comarca, (on l’escola d’Hostaleria d’Osona hi
estava representada), amb l’objectiu d’orientar a l’alumnat
no només per conèixer l’oferta que hi ha, sinó també
guiar-los per reflexionar sobre què els agrada, què els
motiva, què saben fer i què volen pel seu futur. Per això es
varen realitzar sessions al voltant del coneixement de les
competències, de l’autoconeixement i del procés de presa
de decisions. Càpsula ha estat possible gràcies a la coordinació de diversos centres, serveis i professionals. “

Els joves que freqüenten el Punt Jove, varen realitzar el Tastet
de Fotografia de l’Associació Fotogràfica de Tona amb
l’Antoni Pagès qui va ensenyar als joves, tècniques bàsiques
per tal de treure el millor profit de la fotografia. l’Antoni
Pagès qui va ensenyar als joves, tècniques bàsiques per tal
de treure el millor profit de la fotografia.
Arnau Arbat, el novell fotògraf de Tona que ens va presentar
la seva col·lecció de fotografies “Visions de Tona” en el Punt
Jove el passat més de març on vam poder veure el seu talent
amb la càmera, també va venir al Tastet amb el seu amic
Miquel Grandio (de Seva), on varem poder veure que la
fotografia encara desperta interès entre els joves.
Taller d’identitat digital
El divendres 18 varem tenir el comunicador Enric Bastardes,
amb el seu taller sobre “Com mostrar una bona imatge a les
xarxes socials de Instagram, Youtube i altres Plataformes”.
Diferents joves varen seguir la seva xerrada d’aquest comunicador i provocador amb molt entusiasme. L’Enric, va
motivar als joves a fer bon ús dels recursos digitals i treure’n
el millor profit. “
Sortida Jove a Can Juliana.
Per finalitzar el mes de Maig, des de diferents municipis de la
Mancomunitat la Plana, es va organitzar una Sortida Jove, a
les instal·lacions de Can Juliana a Castellar del Vallès. Les
joves de Tona, juntament amb altres joves de Taradell i Seva,
varen anar en autocar fins a Can Juliana on varen gaudir d’un
dia espectacular i intens competint al Paintball i a la Gimcana
Boom que els professionals de l’espai ens havien preparat.
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Esports

Regidor delegat: Miquel Espona

Signats els convenis
d’ús dels equipaments
esportius

Taller de
prevenció contra
el “bullying”

L’abril passat es van signar els convenis que regulen l’ús privatiu d’ocupació dels espais de titularitat pública, en aquest cas
de l’Ajuntament, i que estableixen els horaris d’utilització de
les entitats, quines activitats hi poden fer i el suport que fa
l’Ajuntament perquè puguin desenvolupar les seves activitats.

El passat dimecres 16 de maig va tenir lloc, a la sala de plens
de l’Ajuntament, el taller de prevenció contra el bullying per
a famílies, amb col·laboració amb la Fundació Barça.
El taller, enfocat a sensibilitzar i orientar a les famílies sobre
el desenvolupament de la seva educació educativa i en
l’acompanyament als seus fills i filles sobre el bullying, va
apropar les famílies participants al fenomen del bullying i
el ciberbullying, així com els indicadors a què cal posar
atenció per a detectar-ho a temps.

El convenis els van signar el Club Bàsquet Tona, l’Hoquei
Patins Tona, el Club Patinatge Artístic Tona, la Unió Esportiva
Tona, l’Associació Atlètica Tona, l’Associació Karate Tona i el
Club Tennis Taula Tona. Per part de l’Ajuntament ho van fer
l’alcalde, Josep Salom, i el regidor d’Esports, Miquel Espona.
PUBLICITAT

Gestió d’assegurances
El nou marcador digital
per a particulars i empreses
A COYFER t’oferim sense cost ni cap compromís
l’estudi de les teves pòlisses d’assegurança.
T’informen de la situació actual i et proposarem
una oferta alternativa per millorar les teves
condicions, tant en garanties com a primes.

TONA - c/ Jaume Balmes, 13 - T. 93 812 40 63 - F. 93 812 41 88
coyfer.tona@coyfer.es - www.coyfer.es Noves xarxes
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Esports

Regidor delegat: Miquel Espona

Obres de millora a la
Zona Esportiva
Les obres de millora de la zona esportiva ja són una realitat
i han permès posar al dia diversos espais d’aquests equipaments tan utilitzats per les entitats esportives del municipi.
Els cost de l’obra és de 808.147,76 €,
que es concreten de la següent manera:

Pavelló:
Cost total de l’obra:

512.468 €

Cost adequació cobertes:
Cost adequació seguretat
(incendis, portes emergència, etc):
Cost adequació material inventariable i pistes
(cistelles, xarxes, motors cistelles, tanca pav.2, etc..):
Cost construcció i rehabilitació vestidors:
Cost altres:

155.500 €
75.700 €
93.327,34 €
119.700 €
68.240,66 €

Camp de futbol i pistes atletisme:
Cost total de l’obra:
Cost grada (coberta + seients):
Cost construcció nous vestidors i locals socials:
Cost altres:

273.200€
60.000€
170.500€
42.700€

El Centre Excusrionista de Tona,
premi Noi de Tona 2018
En el marc de la setmana cultural 2018 es va fer entrega del “Premi Noi de Tona", reconeixement creat per premiar la trajectòria o un fet destacable de les entitats o associacions del nostre municipi, per la seva participació activa en la promoció de
la vida social del poble o per la promoció de Tona més enllà dels nostres límits municipals.
El “Centre”, constituït el 7 de març de 1980 i amb més de 300 socis, s’ha caracteritzat per ser una entitat excursionista, esportiva, cultural, privada i sense ànim de lucre amb els principals objectius del foment, el desenvolupament i la pràctica de l’activitat física, esportiva i cultural, tot apropant-se a la muntanya, al medi ambient i al patrimoni natural, i tot transmetent els valors
de respecte envers la natura, el coneixement del medi, la protecció de l’entorn i del patrimoni cultural.
PUBLICITAT

GIMNÀS - NUTRICIÓ - MASSATGE

FES ESPORT, FES SALUT AMB NOSALTRES!
C/Jaume Balmes, 9 · Tona · T. 938 123 387 · www.fitgym.cat
face: fitgym tona centre

FELICITATS CAMPIONS
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Benestar Social

Regidora delegada: Mar Cuxart

Junts creem i mantenim les tradicions catalanes
El vincle entre les generacions és fonamental per tal d’estimar i conservar les tradicions que ja tenim arrelades. La
saviesa i l’experiència de la gent gran, amb les ganes
d’aprendre i crear dels més joves, és una bona combinació
per mantenir viva la tradició cultural que es va transformant dia rere dia.

Aquesta vegada ens hem trobat per crear junts un petit gran
personatge. S’està creant el Petit Príncep de Can Codina i de
l’Escola Vedruna. Un capgròs creat amb moltes mans, i amb
molta estima per tal de conservar les tradicions culturals. En
aquest dies, hi ha hagut molts moments de complicitat i tal
com diu una frase del llibre del Petit Príncep : “no importa la
quantitat, sinó la qualitat de temps que passem amb un amic”;
alguns necessiten dies, i altres simplement 5 minuts. Aquestes
frases resumeixen alguns dels moments de connexió i harmonia que hi ha hagut en el taller. El capgròs continuarà el
següent trimestre amb un altre grup d’infants que continuaran creant i donant forma aquest personatge tant especial per
nosaltres.
Gràcies a tots per fer possible aquesta creació, i en especial al
Santi Aulet, Ramon Aumatell i Josep Montmany, que sense la
seva ajuda no hauria sigut possible.

Bona acollida del taller de Lleure i Salut
Des del passat mes d’abril i durant el passat mes de maig,
s’han realitzat sessions de caire didàctic per a la gent gran
activa del municipi, amb l’objectiu d’apropar al col·lectiu
temàtiques entorn a la salut, la cura d’un mateix i el
coneixement dels serveis i recursos més propers.
Els participants inscrits, un total de 26 persones grans, han
assistit cada dijous en horari de 10h a 11h del matí a la sala
de Can Codina.
Les temàtiques que des del Model Col·laboratiu s’han
proposat són les següents:
Cuidar el cuidador, a càrrec de Judit Juanola
(psicòloga de la Residència de la Fundació Can Codina).

L’assistència al taller ha estat molt elevada, i a cada sessió ha
inclòs una part teòrica del tema central a treballar i una part
més dinàmica i pràctica. D’aquesta manera, els assistents
valoren molt positivament els continguts exposats i tenen
l’oportunitat d’interactuar amb els referents de cada xerrada
per resoldre els seus dubtes.
El Model Col·laboratiu d’atenció social i sanitària de Tona està
format pels diferents agents del territori que treballen amb el
col·lectiu de la gent gran: les tres residències de gent gran del
municipi (Can Codina, Prat i Prudenci), l’Àrea Bàsica de salut i
el servei de dinamització de gent gran dels Serveis socials de
l’Ajuntament i la Mancomunitat La Plana. Aquest projecte
promou de forma transversal diferents activitats de formació i
sensibilització per a les persones grans de Tona.

El dolor, a càrrec de la Dra. Laia Cabanas
(metgessa del CAP de Tona).
La higiene postural, a càrrec dels fisioterapeutes
de la Residència Prat.
La cura de la pell, a càrrec de les infermeres
de les residències Prat i Prudenci.
L’accés fàcil a la salut, a càrrec del personal
d’atenció a l’usuari del CAP de Tona.
El servei de teleassistència, a càrrec de Ramon Vila
(coordinador del servei).
Els habitatges de Can Codina,
a càrrec de persones residents dels habitatges.
La vida a la residència, a càrrec dels referents
de les residències de Tona.

Moment del taller “Accès fàcil a la salut”
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Ensenyament

Regidora delegada: Mar Cuxart

La poesia jove
i intimista arriba
a la Biblioteca amb
Vespres malgastats
Algunes biblioteques de la comarca ens hem
sumat a la iniciativa Vespres malgastats, un projecte de poesia jove coordinat per la també poeta
Raquel Santanera.

L’Escola de Música de Tona
L'Escola de Música de Tona és un centre de titularitat municipal
que forma part de la xarxa de l'EMVIC (Escola de Música i Conservatori de Vic).
Des de la seva independència i idiosincràsia, presenta una oferta
educativa oberta i flexible que incorpora programes de diverses
intensitats per a totes les edats.

A Tona, el passat 26 d’abril vam comptar amb dos
joves poetesses, Helga Simon, guanyadora del
Premi Amadeu Oller 2017 pel seu poemari A la
vora (Galerada) i amb Glòria Coll, guanyadora de
diversos premis, entre ells el Premi Amadeu Oller,
2013 i autora dels poemaris Territori inhabitable
(Publicacions de la UAB, 2015) i Oda als objectes
(Galerada, 2013).
CURS 2018 - 2018
Sensibilització Musical per a 4 i 5 anys
P4 - Dimarts a les 18.15 (60’)
P5 - Dimarts a les 17.15h (60’)

Ambdues van mantenir un diàleg a través del
seus poemes. Més d’una hora de conversa sobre
la poesia d’una i de l’altra, amb temps per sentir la
musicalitat dels seus versos, a través de les seves
veus, amb moments per endinsar-nos en el
procés creatiu, la inspiració, la forma de treball i
els seus poetes de capçalera.
Un temps preciós que esperem tornar a repetir i
compartir amb tots vosaltres.

Llenguatge Musical i Cant Coral a partir de 6 anys
1r - dilluns a les 17.15h (30’ + 60') + divendres a les 17.15h (45’)
2n - divendres a les 17.15h (45’ + 60')
3r - dimecres a les 17.15h (60’ + 45')
4t - dimecres a les 18.15h (45’ + 60')
5è - dilluns a les 19.00h (60’)
6è - Grup A: dill. a les 17.15 (60’) / Grup B: dimarts a les 19.15h (60')
PRIMER d'ESO: dilluns a les 20.00h (60’)
A partir de SEGON d'ESO: divendres a les 19.00h (60’)
Classes d'instrument a partir de 7 anys
Conjunts instrumentals a partir de 10 anys
Aula d'Adults
Aula de Música Tradicional
Taller CoNEIX la Música per a nadons de 0 a 36 mesos
Més informació: escolademusica@tona.cat o emvic@emvic.cat
PUBLICITAT

VOLS FER PUBLICITAT
DEL TEU NEGOCI?

ANUNCIA’T
AQUÍ
INFORMA’T
T. 616 955 593
hola@picnicgrafic.com

www.tonabikes.com
c/Osona, 20
08551 Tona (Barcelona)
T. 938 124 530
info@tonabikes.com
Ara també...

BICICLETES ELÈCTRIQUES

www.calarosalia.com
info@calarosalia.com

c/ Barcelona, 46 - 08551 Tona (Osona)

T. 93 812 43 04
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Patrimoni i Transparència
Josep Salom

El Camp de les Lloses i el patrimoni del municipi
Des del Camp de els Lloses s’està desplegant un projecte sobre el
patrimoni del municipi de Tona. Per una banda s’ha elaborat un
programa d’inventari i valoració dels monuments, així com la
creació d’un pla d’actuació a partir de les prioritats i estat de conservació d’aquest patrimoni. Per altra banda, des del Centre d’Interpretació, es desplega un pla de dinamització a través de les visites
guiades i agenda d’activitats que es materialitza a través de la
difusió del coneixement sobre la història del municipi des de la
perspectiva de l’arqueologia social i participativa.
Les visites guiades gratuïtes -“El naixement del poble medieval de
Tona” i “ La ruta de l’aigua de Tona”- que s’han realitzat el darrer dissabte
de cada mes, així com les visites concertades a grups escolars, familiars,
amics i interessats en el turisme cultural, com per exemple l’entitat
Òmnium, han permès donar a conèixer, de forma lúdica i educativa, el
nostre patrimoni natural i històric d’una forma molt participativa.
El trimestre corresponent als mesos de maig, juny i juliol es promocionarà la visita guiada gratuïta al parc arqueològic i a les col·leccions del
Camp de les Lloses que es realitzarà, com ja és costum, el darrer dissabte de mes a partir de les 11h al Centre d’Interpretació. Us hi esperem!

Tona renova el segell Infoparticipa, un reconeixement
a la transparència
L’Ajuntament de Tona revalida el distintiu que valora el grau
de transparència dels ens locals, aconseguint aquest any un
resultat excel·lent.
El passat 25 d’abril es va celebrar a la Sala d’Actes del Rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona, l’acte oficial de
lliurament dels guardons InfoParticipa 2017. El regidor
d’Infància i Joventut, Marc Poveda, va recollir en representació del consistori el Segell InfoParticipa, un distintiu a la
qualitat i a la transparència de la comunicació pública local.
El Segell és una certificació que atorga la Universitat Autònoma de Barcelona a partir de les avaluacions que realitza el

Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania
Plural (LPCCP) en les webs municipals. El Mapa InfoParticipa
avalua les webs municipals a partir de 52 indicadors de
transparència, per determinen el grau de facilitat i accés a la
informació publicada, especialment la relativa a la gestió
dels recursos públics, als càrrecs electes, o a l'acció de govern.
Enguany, en la 5ª edició, dels 947 municipis de Catalunya
avaluats només 193 aconsegueixen aprovar, i els que aconsegueixen el Segell són poc més del 10%. L’Ajuntament de Tona
és un dels 92 consistoris catalans que obtenim aquest
reconeixement i revalidem el Segell assolit l’any passat. Per
primera vegada hem assolit un resultat excel·lent, una puntuació del 98% ja que complim 51 dels 52 criteris de transparència.
PUBLICITAT

AUTOESCOLA
CLAPERA

Més de 50 anys
al vostre servei !

c/ Joan Maragall, 4 - 08551 Tona
autoescola_clapera@hotmail.com

Tel. 93 887 03 43
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Benvolguts/des tonenques i tonencs,
Hem celebrat un altre any Sant Jordi, el tercer Festival “Una Tona de Màgia” amb gran nivell artístic i
èxit de públic; i l’Aplec de la Rosa a Lourdes i al Castell que enguany ha estat ben lluït i amb un cridaner d’excepció, el MH President Carles Puigdemont i Casamajó.
PERE SENYÉ
senyesp@tona.cat

En el marc de l’Aplec i per tal de potenciar la visibilitat paisatgística hem convocat el 1r Concurs de
Balcons i Jardins Florits “Tona Floreix” així com el concurs de fotografies a Instagram. Agrair de nou
des d’aquí la participació tot i la ‘pedregada’ que hi va haver pocs dies abans de l’Aplec i animem tothom a apuntar-s’hi cada
any a mantenir viu, natural i florit el nostre entorn més proper. Ben emotius son aquest any tots els actes cívics i festius en els
que sempre tenim ben presents el nostres presos polítics, ostatges de l’estat venjatiu i feixista. Bones persones privades de
llibertat i a l’exili. Fem que el seu sacrifici serveixi per fer la República.
Al municipi vivim amb certa inquietud i angoixa que seguim tenint gent de pau i de bé empresonada preventivament per
fer cas al resultat de les urnes, sense judici ni condemna, situació que faria riure si no fos pel que representa la seva aplicació,
el patiment de la família, amics i de la societat civil per delictes que a Europa no veuen per enlloc.
Amb la primera sentència contra el pp ha quedat demostrat, per fi, que hi havia una trama de corrupció per finançar el pp i
enriquir els seus alts càrrecs... Molt greu també si es confirma la manipulació política de la justícia mitjançant el CGPJ (òrgan
escollit a dit pel ‘gobierno’) alterant la composició d’un Tribunal per afavorir que no entri a presó una persona condemnada,
un delicte gravíssim, i una manca de separació de poders i de democràcia evident, que seguirem denunciant a institucions i
tribunals europeus. No esperem gran cosa amb la pujada a la presidència del Sr. Sánchez però sí que canviï ostensiblement
la situació pels nostres ostatges polítics. Confiança amb el MHP Joaquim Torra i el govern de la Generalitat.
A les portes de l’estiu desitjar-vos unes bones i merescudes vacances, i una bona Festa Major!
Visca la República Catalana!

PRESSUPOSTOS 2018. EN DIUEN DÉJÀ VU.
Ni pel fons ni per les formes. Així valorem des del grup
d'Esquerra Republicana de Tona els pressupostos per
aquest 2018 que hem votat en contra. Malgrat la
nostra insistència des del setembre del 2017, els pressupostos han tornat a arribar tard. La
nostra voluntat és treballar i aportar propostes de base a partir dels primers esbossos o un
cop establertes les línies generals per elaborar-los però, en diguin déjà vu o de qualsevol altra
manera, el cert és que se'ns van presentar just deu dies abans del ple on s'havien d'aprovar
(les inversions just una setmana abans).
En línies generals, com ve els descriuen, es tracta d'uns pressupostos continuistes i sense novetats als anteriors (tenint en compte
el timing, de no ser així, probablement encara no els tindríem!) i sense grans inversions més que les que s'arrosseguen d'exercicis
anteriors i a l'espera de la liquidació de l'exercici 2017 i dels programes complementaris i subvencions vàries de la Diputació. Es
tracta de 7,5 M d'euros totals amb menys de 275.000€ en inversions poc significatives pel conjunt de la ciutadania.
Som conscients que entrar en detall als capítols que generen la major part de la despesa (operacions corrents, despeses del
personal, financeres...) i que representen més del 80% del pressupost total suposaria un replantejament general per aconseguir millorar-ne els números. A més d'això, som partidaris d'actuacions representatives i factibles en àmbits com són la mobilitat o l'estalvi energètic, per exemple, que no busquin tant les grans obres i que siguin més propers a la totalitat de la població en el que afecta al seu dia a dia. Més socials, també. Amb inversions socials que podrien proveir del treball exhaustiu per
fomentar el lloguer social, per exemple, i altres accions que hem anat aportant en diversos plens. Un any més ens quedem
sense pressupostos participatius i ens hem de conformar amb una partida de 10.000€ per estudis i treballs tècnics per a la
participació ciutadana.
I adaptats a les necessitats més immediates, proposem parar inversions pendents a l'espera d'un estudi detallat sobre la
situació del clavegueram del carrer Joan Maragall que pot suposar una gran despesa i que hauria de ser una prioritat absoluta. Des d'ERC Tona no en tenim prou amb la voluntat de predisposició a què participem activament de la que tant ens parla
l'equip de govern. Demanem fets. De paraules ja n'hem sentides prou.
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Tonenques i tonencs,
Tenim president, tenim govern i hem fet fora M. Rajoy. Un nou pas cap a la República Catalana, en
un camí que no serà fàcil. Fa pocs dies, Pedro Sánchez va guanyar la moció de censura contra M.
Rajoy i s’ha convertit en el 7è president espanyol des de la fi del franquisme. Del nou govern de l’Estat no esperem gestos,
sinó solucions: asseure’s i dialogar, que és la manera com es solucionen els problemes. Tot i que les primeres decisions
d’aquest nou govern no conviden gaire a l’optimisme.
En el referèndum de l’1 d’octubre, la ciutadania va expressar un mandat molt clar: volem un Estat independent en forma
de República. I aquest mandat el vàrem revalidar a les eleccions del 21 de desembre. Busquem la llibertat col·lectiva,
l’alliberament dels presos polítics i el retorn dels exiliats: no els oblidem! Des de la presó i des de l’exili estan defensant la
dignitat de Catalunya, i a tots nosaltres ens toca fer el mateix. Amb paciència, amb valor i amb perseverança, i sense deixar
de lluitar per aquest dret. Seguim portant llaços grocs; seguir tenyint de color groc carrers, places i edificis del poble;
tenyim de groc els nostres cors. No cedim, perseverem i ens en sortirem!
Aquesta és una actitud que hem de tenir a tots els nivells: tant al municipi com en el conjunt del país. Per això, el nostre
grup, que sempre havia sigut de Convergència i Unió, a les eleccions municipals del 2019, ens presentarem com a Junts
per Catalunya, el partit del president Puigdemont. Perquè creiem en el compromís, la valentia, la transversalitat i la voluntat de sumar que representen aquestes sigles, i en els valors i el projecte que encapçala el nostre president. Ara més que
mai, el nostre compromís amb el país i el nostre compromís amb Tona!!
Visca Tona i Visca Catalunya lliure!

SOM TONA - ICV
Benvolguts/des tonencs i tonenques,
El conflicte polític sobre la relació de Catalunya amb l ‘Estat espanyol és un afer polític, que requereix del diàleg i la negociació per cercar una via de solució, que ineludiblament ha de passar per donar la veu a la ciutadania perquè pugui expressar la
seva opinió i decidir el seu futur a través d’un referendum. Aquesta és una base ineludible de la democràcia, i és el que la
societat catalana reclama de forma molt majoritària des de fa molts anys.
Lluny d’avançar en aquest sentit, fa anys que l’Estat espanyol obvia les prepostes i la reivindicació Legítima que des de
Catalunya s’han plantejat. Tot el contrari, els moviments i actuacions del govern estatal han anat en sentit oposat a la voluntat majoritària de la societat catalana, un retrocés que,amb la seva actitud repressora i allunyada de la solució democràtica
fa el conflicte cada vegada més profund.Però quan tot semblava decantar-se cap a un problema centrat exclusivament en la
dreta arriba la moció de censura pesentada per Pedro Sánchez per derrocar el líder d’un partit corrupte. Finalment el SR
Sánchez va guanyar la moció. :SÍ 180 ABS 001 NO 169. Esperem que la responsabilitat, i el diàleg siugui la tònica de Pedro
Sánchez com a president del Govern espanyol, perquè la ciutadania ens demana que estiguem a l’altura i obrim un horitzó
d’esperança.
Destacar que sis mesos després de les eleccions del 21 de Desembre, el nou govern de la Generalitat presidit per Quim Torra
ha pres possesió i això ens ha de donar més confiança encara. Per tant seguirem el camí, respectant ideologies, llengües,
cultures, i creences com sempre hem fet.
Des de ICV-SOM TONA seguirem treballant fent polítiques constructives i amb un objectiu comú que tenim tots que és
cercar sempre el millor pel municipi de Tona.

